PC42t
เครื�องพิมพ์บาร์ โค้ดหน้ ากว้าง 4 นิ �ว
Based on more than 40 years of bar code printing innovations,
the PC42t desktop printer sets new standards for userfriendliness and affordability. Exceptionally compact and easy to
use, this printer is simple to install and is ready to print quickly.
Quiet, reliable operation and intuitive design make the PC42t the
right fit for light-duty labeling applications in a variety of industries.
Available in either 12.7 mm (½ in) or 25.4 mm (1 in) ribbon core
configurations, the PC42t supports media as wide as 110 mm
(4.3 in) and fits right into existing printing environments. The
25.4 mm configuration is compatible with ribbon lengths up to
300 m (984 ft) — more than four times the length of competitive
offerings. With support for longer ribbons, downtime is reduced
and ribbons can be shared with larger printers to provide
increased media flexibility.
The PC42t includes broad, industry standard connectivity. Up
to four ports are built-in: standard USB device and USB host,
plus optional serial or serial+Ethernet. With a user-installable

Easy to install and ready to print quickly, the
streamlined PC42t is an economical choice for media
up to 110 mm (4.3 in) wide.

USB-to-parallel cable, the PC42t easily drops into virtually
any environment. With its compact size, common media

Economical to purchase and use, the PC42t is also a great

specifications, and support for ZPL-II and EPL emulation, along

choice for those looking to deploy thermal label printing for the

with Honeywell’s popular Direct Protocol (DP), the PC42t

first time, or for those transitioning away from more expensive

provides an easy upgrade path from a variety of legacy Intermec

inkjet- or laser-based label printing methods.

and competitive printers.
With its affordable price and modern features, the PC42t
represents a smart solution for the small or medium business
looking to improve productivity in label making operations.

F E AT U R E S

An economical solution
for light-duty thermal
printing applications.

Supports a wide range
of media, including
12.7 mm (1/2 in) or
25.4 mm (1 in) ribbon
cores (depending
on the model).

Industry-standard
connectivity includes
USB host and device,
and options for
Ethernet, parallel and
serial communications.

Easy to use, with
a quick-opening
design for media
replenishment.

Supports ESim (EPL),
ZSim (ZPL-II) and
Direct Protocol (DP)
print languages for
maximum compatibility.

PC42t ข้อกําหนดทางเทคนิ ค
ซอฟแวร์

ทางกายภาพ
ขนาดของเครื�อง (LxWxH):
นํ � าหนั ก:

297 มม x 226 มม x 177 มม
(11.7 นิ �ว x 8.9 นิ �ว x 7.0 นิ �ว)

ภาษาของตั วเครื�อง:

2.5 กก (5.5 ปอร์น)

ไดร์เวอร์:

BarTender ®, InterDriver Windows®
Printer Driver

ตั วอั กษร:

English & Extended Latin,
Arabic, Baltic & Baltic Rim,
Cyrillic, Greek, Hebrew, Thai,
Turkish, Vietnamese, & more
with Monotype™ Universal Font
Scaling Technology (UFST) &
WorldType Layout Engine (WTLE)

ฉลาก
เส้นผ่ าศู นย์ กลาง:

127.0 มม (5.0 นิ �ว)

ขนาดแกนฉลาก:

25.4 มม (1.0 นิ �ว), 38.1 มม (1.5 นิ �ว)

ความกว้าง:

25.4 มม (1.0 นิ �ว) to 110 มม (4.3 นิ �ว)

ความยาวตํ าสุ ดของฉลาก:

9.6 มม (0.3 นิ �ว)

ริบบอน

Direct Protocol (DP),
ZSim (ZPL-II), ESim (EPL)

สภาวะแวดล้อม
รองรับริบบอน:

หมึกอยู่ดา้ นนอก

เส้นผ่ าศู นกลางของริบบอน:

68.0 มม (2.7 นิ �ว)

แกนของริบบอน:

12.7 มม (0.5 นิ �ว), 25.4 mm (1.0 นิ �ว)

ความกว้างริบบอน:

25.4 มม (1.0 นิ �ว) ถึง109.2 มม (4.3 นิ �ว)
แกน 25.4 มม (1.0 นิ �ว):ยาว 300.0 เมตร แกน
(984.0 ฟุต), 12.7 มม (0.5 นิ �ว): 75.0 เมตร
(246.0 ฟุต)

ความยาวริบบอน:

การพิมพ์
ความล่ ะเอี ยด:

8.0 จุด/มม (203 จุด/นิ �ว)

ความเร็ว:

101.6 มม/วิ (4.0 นิ �ว/วิ)

ความกว้าง:

104.1 มม (4.1 นิ �ว)

การเชื�อมต่อสื�อสาร
มาตรฐาการเชื� อมต่ อ:
เพิ� มเติ ม:
ออฟชั� นซื อ� เพิ� ม:

เชื�อมต่อแบบ ยูเอสบี USB
เนตเวอร์และอนุ กรม(LAN,RS232)

TCP/IP-suite (TCP, UDP, ICMP,
IGMP), DHCP, BOOTP, LPR, FTP,
web page and Telnet 9100, IPv4

รูบแบบของอนุ กรม:

XON/XOFF, RTS/CTS

+5°C ถึง +40°C (+41°F ถึง +104°F)
�
10 ถึง 80% RH ไม่มีความชืน

อุณหภูมิการเก็บรักษาเครือ� ง:

-40°C ถึง +60°C (-40°F ถึง +140°F)
@ 10 to 90% RH

ไฟฟ้ า
ไฟฟ้ าเข้า:

100-240V AC @ 50-60 Hz, 1.5 A

ไฟฟ้ าออก:

24V DC, 2.5 A

มาตรฐาน:

64 MB Flash, 64 MB SDRAM

หน่ วยความจํา

ออฟชั�นเพิ�ม:

ติ ดตั�งมาจากโรงาน: Ethernet, serial port รอ

รองรับมาตรฐาน
หน่ วยงานกํ ากั บดู แล:

UL, cUL, cULus, CE, FCC Class
A, D Mark CCC, KCC, RCM

ด้ านความปรอดภั ย:

North America: UL & cUL
Listed, UL 60950-1; Europe: D
Mark, EN 60950-1; CE; Mexico:
NYCE Certified, NOM 19; Other
Countries: IEC 60950-1

หน้ าจอแสดงผล
แสดงผล:

ด้านไฟฟ้ า:

1 ปุ่ มฟี ด และ แสดงผลโดยไฟแอลอีดี

English and Simplified Chinese
ภาษาแสดงผลผ่ านเวบ: (Default), Spanish, Portuguese,
Russian, Korean, Japanese, Thai

รูปแบบกราฟฟิ กส์: 1-bit BMP, GIF, PCX, PNG
All major 1D and 2D symbologies
are supported, including Aztec,
Code 16K, Code 49, Data Matrix,
Dot Code, EAN-8, EAN-13, EAN,
UCC 128, Grid Matrix, HIBC
39, HIBC 128, MaxiCode, MSI
(modified Plessey), PDF417,
Micro PDF417, Planet, Plessey,
Postnet, QR-Code, RSS-14
(variations)

Honeywell Scanning & Mobility
9680 Old Bailes Road
Fort Mill, SC 29707
800-582-4263
www.honeywell.com

USA FCC Title 47, Part 15,
Subpart A, Class A; Europe EMC
Directive (EN55022 Class A +
EN55024); CISPR22

การรับประกัน

กราฟฟิ กส์และบาร์ โค้ด

บาร์ โค้ด:

USB ทรัมไดร์ ) FAT16 or FAT32 ได้
ถึง 32 GB

OPTIONS

Parallel adapter cable

รูปแบบของเนตเวอร์:

อุณหภูมิที�เครือ� งทํางาน:
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